COMO ESCOLHER,
USAR E LIMPAR A SUA

MÁSCARA?

O CDC (Centro de Controlo e Prevenção de Doenças) recomenda que as pessoas
usem máscaras em ambientes públicos, como no transporte público e de massas,
em eventos e reuniões, e em qualquer lugar em que estejam perto de outras pessoas.

COMO SELECIONAR

Ao selecionar uma máscara, existem muitas opções.
Aqui estão algumas coisas que devemos fazer e outras que não devemos fazer.
DEVE ESCOLHER ESTAS MÁSCARAS
NÃO DEVE ESCOLHER ESTAS MÁSCARAS
> ter duas ou mais camadas
de tecido lavável e respirável

> que cubra completamente
o nariz e a boca

> que se encaixe perfeitamente
no rosto

> Feitas de tecido que dificulta
a respiração, por exemplo,
de vinil
> ter válvulas de exalação ou
aberturas, que permitam que
as partículas de vírus escapem
> as que se destinam a profissionais
de saúde, incluindo as N95
ou máscaras cirúrgicas

BANDANAS E PROTETORES FACIAIS
SITUAÇÃO ESPECIAL: CRIANÇAS
> use uma bandana com duas
camadas ou dobre-a para fazer
duas camadas

> Cuidado: ainda está em avaliação,
mas a eficácia é ainda
desconhecida

SITUAÇÃO ESPECIAL: ÓCULOS

> se for possível, escolha uma
máscara feita para crianças

> se não for possível, verifique se
a máscara se ajusta perfeitamente
ao nariz, boca e queixo

> Não coloque máscara numa
criança com menos de 2 anos

> se usa óculos, encontre uma
máscara que se ajuste bem ao seu
nariz ou uma que tenha um arame
para limitar o embaciamento
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COMO USAR

> Use uma máscara corretamente para uma melhor proteção.
> Certifique-se que lavou as mãos antes de colocar a máscara
> NÃO toque na máscara enquanto a estiver a usar

USE UMA MÁSCARA QUE:

> cubra o nariz e boca e prenda sob o queixo
> encaixe perfeitamente nas laterais do rosto

COMO NÃO USAR A MÁSCARA

à volta do pescoço

por cima da testa

sob o queixo

por baixo do nariz

pendurada numa orelha

só em cima do nariz

no braço

COMO TIRAR UMA MÁSCARA

Com cuidado,
agarre e estique
os elásticos

Manusear
apenas pelos
elásticos

COMO LIMPAR

Dobre
em simultâneo
os cantos
externos

> As máscaras devem ser lavadas regularmente.
> Remova sempre a máscara corretamente e lave as mãos
após manusear ou tocar numa máscara usada.
> Pode juntar a máscara com a sua roupa normal
na máquina de lavar.
> Utilize detergente comum para a roupa e a programação
de água quente, adequada ao tecido da máscara.
> Deve colocar a máscara na máquina de secar para ficar
completamente seca.
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Tenha cuidado, não toque nos
olhos, nariz e boca quando
remover a máscara e de seguida
lave imediatamente as mãos

PERGUNTAS
FREQUENTES
TENHO INSUFICIÊNCIA CARDÍACA,

COMO DEVO CONVIVER
COM A

COVID-19?

Se tiver sintomas de COVID, devo ligar
para o meu Médico Assistente ou para
a Saúde 24?
Deve sempre ligar para a Saúde 24.
Só deste modo vai ter orientação
para qual o local onde se deverá
dirigir, em caso de necessidade.
Ao ligar para o 808 24 24 24,
vão-lhe pedir para escolher
uma opção, e depois deve
seguir as orientações dadas.

SAÚDE

24

Tive que ir ao Centro de Saúde,
devo ir fazer o teste ao COVID?
Se esteve próximo de alguém com suspeita ou infeção
pela COVID-19, deve ligar para a Saúde 24 e seguir
as orientações.

Foi declarado o uso obrigatório
de máscaras. É para usar sempre?
Os doentes com Insuficiência Cardíaca devem usar sempre
máscara, quando saírem de casa. A máscara recomendada
para doentes de risco, é a máscara cirúrgica.

Devo levar a vacina da gripe contra
o vírus habitual?
Fico protegido contra o COVID?
Se ainda não fez a vacina, deve dirigir-se ao Centro de Saúde
ou à Junta de Freguesia, referindo que é um doente de risco,
para que lhe seja administrada o mais rapidamente possível
a vacina. A vacina da gripe habitual não dá proteção contra o
COVID, mas está indicada para prevenção da gripe sazonal
que iria, para além de poder confundir os sintomas, agravar
a sua situação clínica, pois os vírus são diferentes.
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Se utilizar máscaras de tecido, quando as devo
lavar? E quantas vezes podem ser lavadas?
Lave a máscara de tecido SEMPRE que estiver suja ou pelo menos diariamente.
Manualmente:
- com água morna e sabão ou detergente;
- passe em seguida, por água limpa para remover
o sabão ou o detergente;
- deixe secar completamente de preferência ao ar livre.
Na máquina:
- pode utilizar o detergente habitual, usando o programa
adaptado ao tecido;
- pode utilizar o secador de roupa ou secar ao ar livre.
Algumas máscaras, têm recomendações na embalagem em relação
ao número de lavagens.

Posso utilizar a Viseira em vez
de máscara?
A viseira não substitui a máscara, portanto a resposta é NÃO.
A máscara tapa a boca e o nariz, protegendo das gotículas
que são expelidas pela tosse, espirros ou mesmo ao falar.
A viseira pode
ser utilizada,
mas sempre
em associação
com a máscara.

Sou um doente de risco.
Quando devo usar a máscara?
Que tipo de máscara devo usar?
De acordo com as orientações da DGS (SNS 24),
todas as pessoas incluídas nos grupos de risco para
a COVID-19, são consideradas mais vulneráveis e devem
usar máscara cirúrgica sempre que saiam de casa.

CUIDADOS QUE DEVE TER:
1. Tome a medicação habitual prescrita e siga as recomendaçõe em relação à dieta
ao exercício, mantendo o distanciamento físico.
2. Assegure-se que tem medicamentos no mínimo para 1 mês.
3. Se tiver alguns sintomas de agravamento da sua situação clínica, contacte os profissionais
de saúde onde é seguido (Consulta de insuficiência cardíaca ou o Hospital de Dia).
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